
  
 

 

Comunicat de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya 

Carta oberta a la comunitat escolar de les escoles cooperatives 
 

No tenim cap dubte que la situació provocada per la crisi de la COVID-19 ens ha colpit a totes d’una 

manera o altra. Més enllà de les persones properes que han emmalaltit o fins i tot han perdut la vida, 

el necessari confinament ens ha abocat a una situació impossible d’imaginar a  principi de curs. 

Des de la convicció que les crisis poden ser oportunitats de transformació, com a escoles cooperatives, 

en aquests moments incerts en què trobem més interrogants que respostes, tenim tres prioritats: 

 Continuar al costat dels nostres infants i joves i de les seves famílies, promovent el seu 
creixement i aprenentatge amb les limitacions que la distància ens imposa. 

 Estar al costat de les nostres professionals, donant suport en aquesta nova forma de realitzar 
la seva tasca i aplaudint el compromís que han mostrat aquests dies. 

 Fer que la cooperativa continuï sent un projecte viable i sostenible, que pugui tirar endavant 
la seva missió un cop aquesta situació hagi passat. 

No són temps fàcils per a moltíssima gent i tampoc no ho són per a les cooperatives, per a qui 

l’educació no ha estat mai un negoci. Des de la nostra diversitat i des del nostre arrelament al territori, 

compartim un ideari comú: de vocació social,  solidaritat i participació, entre altres.  

Ara bé, per tal d’assolir aquestes fites necessitem el compromís de tota la comunitat educativa en el 

sentit més ampli del terme. Només amb la col·laboració i alhora la renúncia de tots, això serà possible:  

 Les famílies, a les que demanem que continuïn recolzant aquest model d’escola. 
 Els equips de professionals, per a què mantinguin la implicació per acompanyar a l’alumnat. 
 Els socis i les sòcies de les cooperatives, que han d’acreditar, un cop més, la seva capacitat 

d’adaptació i resistència en moments difícils. 
 I l’Administració, que estem segurs reconeixerà i donarà suport a l’escola cooperativa com a 

part important del sistema educatiu del nostre país.  
 
Des de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya volem manifestar el nostre suport 
a les solucions que cadascuna de les escoles cooperatives està trobant per fer front a aquesta situació 
complexa, amb el convenciment que ho fan des del respecte als valors cooperatius i tenint en compte 
el context en què es troba cada escola. 

Malgrat la crisi, seguirem caminant conjuntament per enfortir els nostres projectes educatius. 

Cuideu-vos i cuideu als que teniu a prop.  

 

 

Barcelona, abril de 2020 


